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EDIŢIE ELECTRONICĂ

Cetăţuia va fi
preluată de Primărie
Atenţionare de vreme rea
în toată ţara
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare
de precipitaţii mixte, în special ploi, respectiv intensificări
ale vântului, valabilă de aseară până în această după-amiază.
Vor fi ploi, ce vor avea şi caracter de aversă, iar în vest şi
nord-vest cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 1520 litri/mp. În Maramureş, nordul Moldovei şi estul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte, iar în zona montană vor
predomina ninsorile, care pe creste vor fi temporar viscolite.
Pe crestele Carpaţilor Meridionali vântul va sufla cu peste
70 km/h.
În cursul zilei de mâine, vremea va fi în general frumoasă şi
caldă, cu cer variabil şi maxime termice cuprinse între 6
grade în estul Transilvaniei şi 13 grade, izolat, în Muntenia
şi Transilvania. Noaptea, înnorările se vor extinde treptat
dinspre sud-vestul ţării şi vor cădea precipitaţii slabe, mai
ales ploi local în Banat şi Oltenia şi izolat în Crişana, Muntenia
şi Transilvania şi predominant ninsoare în Munţii Banatului
şi în Carpaţii Meridionali. Vântul va mai avea ceva intensificări
trecătoare la munte.

Primăria Braşov ar putea cumpăra Cetăţuia cu suma de 3,3
milioane de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea, aceasta este suma la care s-au înţeles reprezentanţii municipalităţii şi ai SIF Transilvania, proprietarul
actual al clădirii. „În acest moment aşteptăm decizia

VALUTĂ

Euro
4,4424
USD
3,9599
Gram Aur 154,9568

METEO

Precipitaţii
2°C /5°C

SIF Transilvania. După ce decizia AGA SIF va fi luată,
vom pregăti documentaţia pentru o decizie a Consiliului
Local Braşov, privind cumpărarea imobilului”, a declarat
purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.
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Joi, vremea se înrăutăţeşte şi se răceşte. Se aşteaptă precipitaţii
predominant sub formă de ploaie, pe arii extinse în jumătatea
vestică a teritoriului şi local în rest. La munte, iar în cursul
nopţii şi în regiunile vestice, noridce si centrale, predomină
ninsorile. Cantităţile de apă pot fi mai însemnate, în special
în sud-vestul teritoriului şi în zona de munte. Temporar, vântul
va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu precădere în sud şi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2...3 grade în sud-vestul ţării şi 10 grade în
sud-est.Vineri, tot mohorâtă rămâne vremea, cu precipitaţii
pe arii extinse. Vorbim despre ninsori în jumătatea nordică
a ţării şi la munte, iar în rest vor predomina ploile.

Cursuri gratuite pentru şomeri

Remiză cât o victorie

În această lună, şomerii braşoveni
pot urma gratuit cursuri de formare
profesională pentru următoarele meserii: operator introducere validare
si prelucrare date, inspector SSM,
administrator pensiune turistică, sudor, cameristă şi cofetar patiser.
Perioada în care vor începe cele 6
cursuri de formare profesională este

La primul joc oficial din 2015, galben-negrii au fost egalii Astrei. Formaţia de sub Tâmpa a deschis scorul
în minutul 40 prin Cr. Ganea, care a
punctat cu un şut pe colţul scurt, de
la 12 metri. Oaspeţii au egalat în minutul 80, prin Tembo: şut imparabil
de la 25 de metri. FC Braşov a jucat
în inferioritate numerică din minutul

19 – 27 martie 2015, astfel: 19 martie – operator introducere validare
şi prelucrare date; 20 martie – inspector SSM; 25 martie – administrator pensiune turistică; 26 martie
– cameristă şi cofetar patiser; 27
martie – sudor. Aceste cursuri sunt
organizate, în mod gratuit, pentru
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şomerii înregistraţi.

63, după ce Bencum a fost eliminat
pentru cumul de cartonaşe galbene.
În minutul 77, Jurici (FC Braşov) a
primit şi el al doilea cartonaş galben
şi a fost eliminat de arbitrul Cătălin
Popa. Înainte de începerea meciului
s-a ţinut un moment de reculegere în
memoria fostului antrenor al echipei
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FC Braşov, Ştefan Coidum.
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Arme deținute ilegal
16 arme şi aproape 200 de cartuşe au fost ridicate de poliţiştii
braşoveni în urma unor razii organizate în întreg judeţul. Armamentul şi muniţia erau deţinute ilegal de 13 bărbaţi care
vor răspunde acum, în faţa legii. Persoanele cercetate de poliţişti au vârste cuprinse între 33 și 66 ani şi dețineau ilegal la
domiciliile lor arme şi muniţie. Polițiștii au constatat că persoanele implicate aveau permise de armă cu perioada de
valabilitate expirată și că nu s-au prezentat la un armurier autorizat pentru a preda pistoalele și muniția în termen de 10
zile de la data expirării termenului de valabilitate al permisului
de deţinere. Persoanele implicate sunt cercetate în stare de
libertate și riscă pedepse cu închisoarea de până la 3 ani.

Mașină furată din fața porții, în Beclean
Un localnic din Beclean și-a parcat mașina în fața porții, așa
cum obișnuia de mult timp, iar dimineața nu a mai găsit-o.
Totul s-a întâmplat zilele trecute, când un tânăr în vârstă de
20 de ani, domiciliat în comuna Bîrghiș din județul Sibiu, a
rămas în Beclean și nu avea cu ce să se întoarcă acasă.
Atunci a văzut autoturismul parcat în fața unei case și s-a
gândit să o împrumute fără să anunțe proprietarul. Însă, în
localitatea Porumbacu de Jos nu a adaptat viteza la condițiile
de drum și a intrat frontal într-un stâlp. Astfel, autorul furtului
a fost depistat de către polițiștii care au mers la fața locului
pentru a cerceta accidentul. Tânărul s-a ales cu dosar penal.

70 de permise auto confiscate
Oamenii legii braşoveni au aplicat, într-o singură săptămână,
amenzi în valoare de 128 de mii de lei. Agenţii şi ofiţerii au
organizat mai multe acțiuni de control, pe linie de circulație
rutieră, în întreg judeţul. Au fost constatate 6 infracțiuni și sau aplicat peste o mie de sancţiuni contravenționale. 70 dintre
şoferii controlaţi au rămas, pentru următoarele câteva luni,
pietoni. Permisele lor au fost ridicate, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere.
Totodată, 10 dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic
sub influenţa băuturilor alcoolice.
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Marţi

Hellvig, la şefia SRI
Eduard Hellvig a fost votat, ieri, de plenul reunit
al celor două Camere ale
Parlamentului, la şefia
Serviciului Român de Informaţii (SRI), cu 498 de
voturi „pentru” şi 15 voturi „împotrivă”, din totalul de 513 parlamentari
care şi-au exprimat votul.
Secretarul Camerei Niculae
Mircovici a anunţat, de la tribuna Parlamentului că, din totalul de 564 de parlamentari,
şi-au exprimat votul 513 senatori şi deputaţi.
Pentru numirea lui Eduard
Hellvig au votat 498 de parlamentari şi s-au înregistrat doar
15 voturi împotrivă.
Mircovici a afirmat că, potrivit prevederilor Articolului
76, alin 2 din Constituţia României, numirea în funcţie se
face cu votul majorităţii parlamentarilor prezenţi.
„A fost întrunită majoritatea
necesară pentru numirea lui
Eduard Hellvig la şefia Serviciului Român de Informaţii”, a
mai precizat Niculae Mircovici.
Comisia de control al activităţii

SRI a avizat, săptămâna trecută,
favorabil nominalizarea acestuia
la şefia Serviciului, la propunerea preşedintelui Klaus Iohannis,
fiind înregistrate 7 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.
Eduard Hellvig a fost europarlamentar şi vicepreşedinte
PNL, deputat şi ministru în Guvernul Ponta, de unde s-a retras
după ce a fost acuzat de incompatibilitate. Este considerat un
apropiat al preşedintelui Iohan-

nis încă dinaintea campaniei
electorale din 2014.
Hellvig are 40 de ani şi a fost
ministru al Dezvoltării în primul
guvern condus de Victor Ponta,
până la alegerile parlamentare
din 2012, când s-a retras din
Cabinet în urma acuzaţiilor de
incompatibilitate formulate de
Agenţia Naţională de Integritate
(ANI).
În decembrie 2014, Hellvig
a câştigat definitiv procesul cu

ANI la Înalta Curtea de Casaţie
şi Justiţie, care a respins raportul
inspectorilor de integritate.
La alegerile parlamentare din
2012, Eduard Hellvig a obţinut
un mandat de deputat pe listele
USL, din partea PNL, însă a
demisionat din această calitate
în septembrie 2013 pentru a deveni europarlamentar ca urmare
a vacantării unor mandate ale
PNL.
La alegerile europarlamentare din 2014, Hellvig a obţinut
un nou mandat de eurodeputat.
A fost secretar general al PNL
din 2011 şi până în 2014, iar în
2009 a fost coordonatorul campaniei PNL pentru alegerile prezidenţiale pentru Crin
Antonescu. El s-a numărat printre cei mai apropiaţi lideri politici, alături de Dan Mihalache,
atât de Antonescu, cât şi de Iohannis, atunci când aceşti au
fost preşedinţi ai PNL.
În perioada 2004-2008, Hellvig a fost deputat din partea PC
şi secretar al Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională din Camera Deputaţilor, iar între anii 2006 şi 2007
a fost europarlamentar.

Percheziții de amploare
pentru deturnare de fonduri europene
Procurorii au efectuat ieri
11 percheziţii domiciliare în
municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Prahova şi Cluj,
la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice. Potrivit unui
comunicat al DNA, procurorii
din Alba efectuează cercetări
într-o cauză penală ce vizează

suspiciuni privind săvârşirea
unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare
ale Uniunii Europene şi a unor
infracţiuni de corupţie, comise
în perioada 2011-2014. În
cauză, procurorii anticorupţie
beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului
Român de Informaţii şi din

partea Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. Este
vorba despre un contract cu
fonduri europene a cărui valoare ajunge la 400 de milioane de lei. Proiectul viza
modernizarea sistemului de
epurare din Sibiu și Brașov.
Prejuduciul estimat în acest
caz este de 7,7 milioane de lei.

Medicul Șerban Brădișteanu,
condamnat la închisoare cu suspendare
Medicul Șerban Brădișteanu
a fost condamnat definitiv la un
an de închisoare cu suspendare
pentru favorizarea fostului premier Adrian Năstase, potrivit
unei decizii a Înaltei Curţi de
Casatʼie și Justitʼie (ICCJ).
Șerban Brădișteanu fusese
iniţial achitat pe 4 martie 2014
pentru săvârșirea infractʼiunii de
favorizare a infractorului, însă

un complet de cinci judecători
de la Curtea supremă a admis
ieri apelul DNA și a decis condamnarea medicului la un an
închisoare cu suspendare.
Medicul șef sectʼie la Spitalul
Clinic de Urgentʼă Floreasca
București, Șerban Brădișteanu,
a fost trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie
2012, pentru săvârșirea

infractʼiunii de favorizare a infractorului, în legătură cu internarea în spital a lui Adrian
Năstase, după ce acesta a încercat să se sinucidă. Medicul Şerban Brădişteanu mai este acuzat
că a evitat să le comunice oficial
reprezentantʼilor Directʼiei Generale de Politʼie a Municipiului
București dacă Adrian Năstase
putea fi încarcerat.

Demisii de la șefia Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), George
Băeşu, i-a înaintat premierului
Victor Ponta un memoriu în
care reclamă că instituţia este
obligată la amenzi pentru neplata
în termen a titlurilor de despă-

gubire. În acest context, Băeşu
şi doi vicepreşedinţi ai instituţiei
şi-au dat demisia.
Preşedintele ANRP, George
Băeşu a precizat, pentru Mediafax, că în memoriu este precizat
că împotriva ANRP există mii
de procese în care este solicitată

amendarea conducerii instituţiei
cu zeci de mii de euro pentru
neemiterea sau neplata în termenul legal de 30 zile a titlurilor
de despăgubire, pentru dosare
din urmă cu mai mulţi ani. Acesta a precizat că există deja decizii
ale instanţei în acest sens.
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Opera şi Teatrul,
reabilitate din acest an
vestiţie. După ce se vor face
studiile şi după ce vom afla
exact sumele, vom cere o rectificare bugetară şi sper să începem lucrările încă din acest
an. Cu siguranţă, va fi o investiţie multianuală”, a precizat
viceprimarul Ciprian Bucur
(foto medalion).
Anul acesta va fi gata şi clădirea
teatrului. Potrivit viceprimarului, în acest an vor fi gata şi
lucrările multianuale de reabilitare a teatrului Sică Alexandrescu. Lucrările au
început în anul 2008 şi au costat, până acum, peste 8 milioane de lei. Practic, întreaga
clădire a teatrului şi toate instalaţiile au fost reabilitate sau
înlocuite, pe parcursul celor
şapte ani de lucrări. Anul trecut a fost dată în folosinţă sala
mare de spectacole, complet
reabilitată, aceasta fiind practic

Clădirea Operei Braşov
va intra în renovare în
acest an.

„Clădirea a fost construită
în 1953, ultima intervenţie a
fost în 2005, dar nu a vizat reparaţii structurale, astfel încât
starea fizică a unei părţi din
clădire lasă mult de dorit. Am
identificat resurse bugetare
pentru studii şi vor face acesate
lucrări. Ne gândim în primul
rând la învelitoare, acoperiş şi
reamenajarea podului, care
oferă un speţiu generos şi unde
putem gândi o extindere. Este
nevoie şi de regândirea spaţiilor pentru artişti şi restul persoanlului. Opera este poate
una dintre cele mai performante din ţară, se joacă mereu cu
casa închisă, oamenii de colo
chiar pun suflet în ceea ce fac
şi este nevoie de o astfel de in-

Posturile de director ale principalelor
instituţii de cultură, scoase la concurs
Toţi directorii instituţiilor
de cultură din Braşov aflate
sub autoritatea Consiliului Local, respectiv Opera Braşov,
Filarmonica, Teatrul „Sică
Alexandrescu” şi Teatrul „Arlechino” vor trebui să dea concurs pentru ocuparea
posturilor. Concursul va consta într-un proiect de management ce va fi analizat de o
comisie specială, şi un interviu. „Noi dorim să finalizăm
această procedură până la închiderea stagiunii, astfel încât
la începutul stagiunii viitoare
managerul nou să poată să îşi
începă proiectul de management propus”, a declarat viceprimarul Ciprian Bucur.

În prezent, directorii instituţiilor de cultură din subordinea municipalităţii sunt
numiţi pe perioadă determinată, prin dispoziţie de primar.
Viceprimarul Bucur a explicat
că mai întâi trebuie elaborat
regulamentul de concurs şi o
procedură de soluţionare a
eventualelor contestaţii, apoi
vor fi stabilite comisiile de
concurs, din care vor face parte o treime reprezentanţi ai
executivului şi două treimi
specialişti în domeniu. Anunţurile de concurs vor fi publicate pe site-urile instituţiilor
vizate şi vor fi transmise tuturor instituţiilor cde cultură
similare din ţară.

Actualii directori sau ceilalţi
concurenţi pentru posturile de
manageri culturali vor trebui
să prezinte un proiect prin
care să îmbunătăţească activitatea instituţiei pe care urmează să o conducă. În
funcţie de decizia Consiliului
Local, aceştia vor avea contract pe o perioadă cuprinsă
între trei şi cinci ani, iar proiectul de management va sta
la baza evaluării anuale a activităţii lor. Potrivit viceprimarului, una dintre condiţiile
impuse teatrului Sică Alexandrescu va fi ca în programul
de spectacole să fie integrată
şi o zi dedicată copiilor, aşa
cum are Opera Braşov. A.P.

Dezbatere publică despre ariilor protejate
din Podişul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt
La Mansarda Casa Baiulescu va avea loc joi, de la
ora 10.00, o dezbatere publică a Planului de Management al zonei Podişul
Hârtibaciului-Târnava MareOlt din Transilvania, care se
întinde pe o suprafaţă de
peste 267.000 hectare, pe teritoriul a 3 judeţe (Braşov,
Mureş şi Sibiu).
Aceasta este a doua cea
mai mare zonă acoperită de

arii naturale protejate (de interes european şi naţional)
din România, după Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
Planul de management, ce
va sta la baza tuturor deciziilor şi proiectelor din acest
areal, cuprinde măsurile de
gestionare a terenurilor propuse de experţi din cadrul a
şase organizaţii de renume
în domeniul conservării naturii. Acesta trebuie supus

acum dezbaterii publice şi
agreat cu autorităţile publice
din zonă, astfel încât în final
să reiasă un plan înţeles şi
asumat la toate nivelurile societăţii. Ulterior, acesta va fi
depus la Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice,
pentru aprobare, şi apoi urmărit şi pus în aplicare de
administratorul zonei, Administraţia Târnava MareHârtibaciu.

schimbarea cel mai uşor de
observat de către publicul larg.
Ultimele lucrări mai sunt de
făcut în cele două aripi laterale
ale teatrului, unde funcţionau,
mai de mult, nişte unităţi de
alimentaţie publică şi cluburi.
„Cred că luna acesta vor fi
gata lucrările în partea dinspre
strada Vlad Ţepeş, unde va fi
amenajat un centru multicultural, cu spaţii de expoziţie şi
sală de conferinţe. În partea
dinspre Poştă, lucrările sunt
mai complexe”, a precizat viceprimarul Ciprian Bucur.
Edilul a mai spus că municipalitatea va face şi o serie
de parteneriate cu Uniunea
Artiştilor Plastici din România
şi cu Uniunea Scriitorilor, astfel încât în clădirea teatrului
să fie amenajate şi spaţii pentru ateliere ale artiştilor braşoveni.
A.P.
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Știri pe scurt
Rata șomajului, 6,5% în luna ianuarie
Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,5%,
în ianuarie 2015, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față
de luna anterioară și cu 0,5 puncte procentuale față de
nivelul înregistrat în luna ianuarie 2014, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numărul șomerilor (în vârstă
de 15-74 ani), estimat pentru luna ianuarie din anul curent,
este de 607.000 persoane, în scădere față de luna precedentă (609.000 persoane), cât și față de aceeași lună din
anul precedent (648.000 persoane). Pe sexe, rata șomajului
pentru bărbați o depășește cu 0,7 puncte procentuale pe
cea a femeilor (valorile respective fiind 6,8% în cazul persoanelor de sex masculin și 6,1% în cazul celor de sex feminin). Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului
a fost estimată la 5,2% pentru luna ianuarie 2015 (5,6% în
cazul bărbaților și 4,7% în cel al femeilor). Numărul șomerilor
în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,7% din numărul total
al șomerilor estimat pentru luna ianuarie 2015.

Cursele Tarom, suspendate pe aeroportul Oradea
Compania Tarom a suspendat, începând de ieri, cele 13
curse săptămânale pe care le avea pe aeroportul din Oradea,
către şi din Bucureşti, ca urmare a dezafectării unora dintre
sistemele de ghidare la sol, în timp ce alte companii continuă
să folosească aeroportul orădean. Unele sisteme de ghidare
la sol de pe aeroportul Oradea au fost dezafectate, în vederea
continuării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii aeroportuare,
astfel că Tarom a anunţat suspendarea curselor Oradea Bucureşti şi Bucureşti - Oradea. Operarea curselor Tarom
pe aeroportul din Oradea a fost suspendată întrucât piloţii
companiei trebuie să respecte manualul de zbor al companiei, care prevede că nu se poate opera pe un aeroport care
nu are active toate sistemele de ghidaj la sol. Aeroportul din
Oradea este în această situaţie deoarece de luni a început
dezafectarea parţială a unora dintre aceste sisteme.

ECONOMIC

Marţi

Atenție! Au venit noi
reguli de la ANAF!
Persoanele fizice care
au obţinut anul trecut
venituri din transferul
titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale
şi valorile mobiliare în
cazul societăţilor închise, trebuie să le declare
la Fisc până la data de
25 mai, prin depunerea
formularului 200, a
anunţat luni ANAF.
Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor
închise, efectuate în cursul
anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul
răscumpărării de titluri de
participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are
obligaţia de a calcula pentru

contribuabil câştigul/pierderea la fiecare tranzacţie, totalul câştigurilor/pierderilor
pentru tranzacţiile efectuate

în cursul anului, precum şi
de a transmite în scris fiecărui contribuabil informaţiile
privind totalul câştigurilor/

pierderilor pentru tranzacţiile
din cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a
anului curent pentru anul anterior, se arată într-un comunicat al ANAF.
Formularul 200 se completează de către contribuabili
sau de către împuterniciţii
acestora şi se depune direct
la registratura ANAF sau la
oficiul poştal, prin scrisoare
recomandată cu confirmare
de primire.
Persoanele care au realizat
venituri din mai multe surse
sau categorii de venit pentru
care există obligaţia depunerii
declaraţiei trebuie să completeze numărul de surse ori categoria de venituri realizate.
Depunerea formularului
200 după data de 25 mai
2015 sau nedepunerea acestuia se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

România a depus 14 proiecte de transport
în valoare de 1,185 miliarde euro
România de depus 14 proiecte de transport în valoare totală de peste 1,185 miliarde de
euro în cadrul Programului
„Connecting Europe Facility”
(CEF), se arată într-un comunicat remis, ieri, de Ministerul
Fondurilor Europene (MFE).
Apelul de proiecte aferent
sectorului de transport a fost
deschis în data de 11 septembrie
2014 și initʼial era programat să
se închidă în data de 26 februarie 2015. Recent, termenul limită a fost prelungit până la data
de 3 martie 2015.
„Suma alocată României prin
acest program pentru finanțarea
proiectelor din sectorul de trans-

port din Fondul de Coeziune
este de aproximativ 1,23 miliarde de euro. În cadrul primului
apel de proiecte, beneficiarii din
România, inclusiv cei care s-au
asociat cu organizații din alte
state, au depus deja 14 propuneri de proiecte cu o valoare de
aproximativ 1,2 miliarde de
euro”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Printre proiectele cu valoare
mai mare se află modernizarea
legăturii feroviare între Brașov
și Sighișoara, sectʼiunea BrașovApata și Cata-Sighișoara, suma
ridicându-se la 890 milioane
euro. Obiectivul proiectului îl

reprezintă reabilitarea liniei duble de cale ferată pentru viteze
de 160 km/h și 22,5 t/axă, pe
cele două sectʼiuni, situate pe
TEN-T core și Coridorul Rhine-Danube.
Un alt proiect, în valoare de
136 milioane euro, este realizarea unei platforme multimodale
în Portul Galatʼi. Mai exact,
obiectivul este cons-tructʼia unei
platforme multimodale în portul
Galatʼi (TEN-T core), dedicată
în special transferului de mărfuri
și containere. Sectʼiunea GalatʼiMarea Neagră asigură adâncimi
de navigatʼie de 7 metri și este
situată pe TEN-T core și pe Coridorul Rhine-Danube.

Numărul insolvenţelor s-a înjumătăţit
în ianuarie, la 930 de dosare
Numărul firmelor care au intrat în insolvenţă în luna ianuarie
s-a redus la jumătate faţă de prima lună a anului trecut, la 930
dosare, de la 2.054, în Bucureşti
înregistrându-se cele mai multe
intrări în incapacitate de plată,
aproape un sfert din total, potrivit ONRC.
Scăderea semnificativă a numărului insolvenţelor a fost semnalată recent şi de specialiştii în
insolvenţă, care au explicat tendinţa pe fondul intrării în vigoare la jumătatea anului trecut

a noii legislaţii în domeniu, care
descurajează solicitarea intrării
în insolvenţă de către companii.
Una dintre acestea este cea care
prevede că administratorii sancţionaţi pentru aducerea firmei
în insolvenţă nu mai pot să ocupe o astfel de poziţie pentru o
anumită perioadă.
Datele Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă arată
că anul trecut scăderea numărului de insolvenţe a fost de
23%, însă în ultimele şase luni,
când a fost în vigoare noua lege

a insolvenţei, scăderea a fost de
50%, de la 15.000 dosare în semestrul doi din 2013 la 7.500
în semestrul doi din 2014.
În ianuarie, în toate judeţele
a fost consemnată o scădere a
insolvenţelor, cu excepţia Bacăului (+105%, la 41 de firme)
şi Constanţa (+16%, la 58 de
firme). Scăderile variază de la
90,24% (Bistriţa-Năsăud) la 6%
(Maramureş). Cele mai multe
insolvenţe s-au înregistrat în Bucureşti (220), Constanţa (58) şi
Bihor (48).
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Cursuri de formare
profesională pentru șomeri
În această lună, şomerii
braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare
profesională pentru următoarele meserii: operator introducere validare si prelucrare date,
inspector SSM, administrator pensiune turistică, sudor, cameristă şi
cofetar patiser.
Perioada în care vor începe
cele 6 cursuri de formare profesională este 19 – 27 martie
2015, astfel: 19 martie – operator introducere validare şi
prelucrare date; 20 martie inspector SSM; 25 martie administrator pensiune turistică; 26 martie – cameristă şi
cofetar patiser; 27 martie sudor.
Studiile necesare în vederea
participării la unul din cursurile de formare profesională
sunt: studii superioare tehnice
pentru cursul de inspector
SSM, liceul pentru cursul de
operator introducere şi validare date; şcoală profesională

de profil tehnic pentru cursul
de sudo; şcoală profesională
pentru cursul de cofetar
patiser şi studii minime obligatorii pentru cursurile de administrator pensiune turistica
si cameristă.
Durata cursurilor este de 2
luni pentru cursul de inspector
SSM, 3 luni pentru cameristă,
6 luni pentru cursurile de administrator pensiune turistica,
sudor si cofetar patiser.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru
persoanele în căutarea unui
loc de muncă, înregistrate la
Agenţia pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Înscrierea la cursurile de
calificare/recalificare se face
pe baza recomandării emise
de compartimentul de informare şi consiliere privind ca-

riera/serviciul mediere, în
baza unei cereri însoţită de
următoarele documente:
• actul de identitate, în original şi copie;
• certificat de naştere, în
original şi copie;
• actele de studii eliberate
în condiţiile legii, în original
şi copie;
• actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice ;
• cerere de înscriere la
programul de formare profesională şi angajament ;
• recomandare din partea
biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a
serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.
Informaţii suplimentare
despre aceste programe de
formare profesională se pot
obţine la sediul instituţiei din
Brasov, Str. Lungă, Nr.1A,
cam.8.
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Femeile au salarii cu 8% mai
mici decât ale bărbaţilor

Cele mai mari diferenţe sunt
în sectorul activităţilor administrative, unde femeile au salarii
cu 27% mai mari decât bărbaţii,
şi în cel al transporturilor aeriene, unde bărbaţii câştigă cu
41% mai mult.
Femeile câştigă, în medie, un
salariu lunar net de 1.509 lei pe
lună, cu 8% mai puţin decât
bărbaţii, arată o analiză a ZF pe
baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
În timp ce în alte state diferenţele salariale dintre femei şi
bărbaţi ajung şi la 30%, în România diferenţele dintre salariile
obţinute de femei în comparaţie
cu colegii lor bărbaţi nu reprezintă o preocupare majoră, pentru că accesul femeilor la poziţii
de management a fost mai facil,
spun specialiştii în HR. Totuşi,
doar 8 din primele 100 de com-

panii din România în funcţie de
cifra de afaceri sunt conduse de
femei.
„Diferenţele salariale dintre
femei şi bărbaţi reprezintă o
problemă globală şi există mai
mulţi factori care au stat la baza
acestor discrepanţe. De regulă,
bărbaţii sunt mai buni negociatori şi au capacitatea de a-şi
face joburile să sune mai complex, folosesc cuvinte precum
«coordonare» sau «management», pe când femeile sunt
mai modeste când îşi descriu
activitatea desfăşurată în cadrul
aceloraşi poziţii, vorbind despre
«organizare» sau «sprijin».
Iar aceste descrieri de roluri
cântăresc destul de mult în stabilirea nivelului salarial”, spune
Mirka Straathof, director regional al firmei de consultanţă în
management Hay Group.

Demersuri pentru populația rromă din
Tărlungeni și Budila
Asociatʼia pentu Dezvoltare
Comunitară și Egalitate de
Șanse KHETANIPEN în parteneriat cu Primăria Tărlungeni
și Primăria Budila din judetʼul
Brașov, implementează în perioada 01 septembrie 2014 –
31 august 2015 proiectul cu titlul „Sprijin pentru comunitătʼile
interetnice din Budila și Tărlungeni, judetʼul Brașov”. Proiectul
a fost selectat la finantʼare prin
granturilor SEE, 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România, Componenta 2.1. Dezvoltarea comunitătʼilor rurale interetnice.
Respectand graficul activitătʼilor, Centrele Comunitare de
Resurse au fost lansate în luna
noiembrie a anului curent în comunitatea de romi din Tărlungeni și Budila. Centrele au fost
dotate cu aparatură IT, telefonie
și internet.
Expertʼii din cadrul centrelor
– respectiv mediatorul social și
asistentul social delegat de primarii – sprijină persoanele de
etnie romă în vederea completarii documentelor necesare dosarului de Venit Minim Garantat, dosarului de alocatʼie de
sprijin, dosarului pentru
obtʼinerea actelor de identitate,
oferă consiliere pentru accesarea serviciilor publice de

asistentʼă socială, asigură
transferul
documentelor de la beneficiari la
biroul de asistentʼă socială din cadrul primăriilor, asigură servicii
gratuite de
fotocopiere a documentelor necesare beneficiarilor etc. Până
la această dată au fost oferite
servicii pentru 250 de persoane
de etnie romă.
Începând cu luna decembrie
2014 se evaluează lunar gradul
de satisfactʼie al beneficiarilor
prin chestionare aplicate de
către mediatorii sociali, astfel
că până la acestă dată au fost
aplicate 72 de chestionare din
care reiese faptul că beneficiarii
sunt foarte multʼumitʼi de serviciile oferite, chiar surprinși de
această apropiere a serviciilor
publice spre ei.
În paralel, facilitatorii comunitari, atât în Tărlungeni cât și
în Budila au înfiintʼat grupurile
locale interetnice care deja au
identificat/planificat o serie de
actʼiuni comunitare bazate pe
participare activă voluntară. Ca

actʼiuni imediate, la Budila se
pregătește o actʼiune interculturală cu ocazia zilei de 8 Martie
iar la Tărlungeni se lucrează la
organizarea unei actʼiuni interculturale de anvergură: igienizarea canalului Valea Satului
care traversează satul Tărlungeni – actʼiune programată prin
luna aprilie 2015.
Mentʼionăm și eforturile partenerilor – Primăria Comunei
Tărlungeni și Primăria
Comunei Budila – pentru buna
desfășurare a activitătʼilor, care
și-au asumat alături de
Asociatʼia Khetanipen cofinantʼarea proiectului în cuantum maxim de 2500 euro fiecare. Mai mult, partenerii – în
pofida situatʼiei bugetare pe anul
2015 – au reușit să prevadă în
proiectul de buget pe anul 2015
sumele asumate.
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Primăria ar putea
cumpăra Cetăţuia
Primăria Braşov ar putea cumpăra Cetăţuia
cu suma de 3,3 milioane de euro.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea,
aceasta este suma la care s-au
înţeles reprezentanţii municipalităţii şi ai SIF Transilvania,
proprietarul actual al clădirii.
„În acest moment aşteptăm
decizia SIF Transilvania. Am
căzut de acord pe suma de 3,3
milioane de euro, iar din informaţiile pe care le avem,
vânzarea a fost aprobată în
Consiliul de Administraţie al
SIF Transilvania, şi urmează
ca la prima şedinţă AGA să
fie pusă în discuţie în faţa acţionarilor. După ce decizia
AGA SIF va fi luată, vom pregăti documentaţia pentru o decizie a Consiliului Local
Braşov, privind cumpărarea
imobilului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei
Braşov, Sorin Toarcea.

Educaţia, o cale spre viitor
240 de copii care provin din
familii cu o situaţie financiară
precară, beneficiază de programul afterschool, implementat în comuna Şercaia.
Acest program face parte
din proiectul „Educaţia, o
cale spre viitor”, care îşi propune să îmbunătăţească accesul copiilor aflaţi în situaţii
de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învăţământ local şi a tinerilor
pe piaţa muncii active şi modern. Copiii care beneficiază
de acest program au vârsta
cuprinsă între 3 şi 15 ani şi

sunt supuşi sărăciei şi excluziunii sociale. De asemenea, aceştia se află în situaţii
de abandon şcolar sau absentism. Astfel, Primăria comunei
Şercaia,
în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială din Şercaia şi cu Aociaţia Romilor Făgăraş au
ca scop să-i ajute pe toţi micuţii care au lipsuri materiale. Pentru ca aceşti copii să
beneficieze de programul afterschool, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe,
cea mai importantă fiind să
frecventeze orele de curs.

Întreruperi de curent
în Braşov şi în judeţ
Cel mai probabil, suma nu
va fi plătită în bani gheaţă de
către municipalitate, şi în
schimbul ei vor fi date o serie
de terenuri pe care SIF Transilvania le vizează pentru alte
clădiri pe care le deţin în proprietate. Potrivit discuţiilor de
mai de mult, SIF ar fi interesat,
printre altele, de terenul parcării
de la ITC, deţinut de Munici-

palitate, precum şi restaurantul
Casa Pădurarului şi de parcarea
din spatele hotelului Aro Palace. Intrată în proprietatea SIF
Transilvania, Cetăţuia se deteriorează rapid, în lipsa unor lucrări de consolidarea sau măcar
întreţinere care nu au vizat niciodată structura de rezistenţă
şi zidurile, ci doar aspecte de
ordin estetic, şi acelea doar pe

Alteţa Sa Regală Principele Nicolae
al României în vizită la Braşov
Prefectul judeţului
Braşov, Mihai Mohaci, l-a primit ieri la
sediul Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov pe Alteţa Sa
Regală Principele Nicolae al României.
La întâlnire a participat şi chestorul de
poliţie dr. Ioan Aron,
inspectorul șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
Prefectul judeţului
Braşov a prezentat
Alteţei Sale Regale
Principele Nicolae
rolul şi importanţa
Instituţiei Prefectului
în contextul social, economic
şi politic actual.
În cadrul discuţiilor au fost
abordate problemele sociale
care există la nivelul judeţului Braşov în special în cartierul Gârcini din municipiul
Săcele.
„Ne referim la o componentă socială a persoanelor defavorizate, romii.
Există o zonă sensibilă la
Săcele unde avem cea mai
mare comunitate de romi din
Europa. La Şcoala Generală
nr. 5 din cartierul Gârcini învaţă în 3 schimburi, aproximativ 1500 de copii, este
practic o zonă uitată de auto-
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rităţile locale. Sala de sport
este cât un garaj şi jumătate.
Cred că acea zonă merită
atenţie.
Dorim să construim acolo
o şcoală nouă, o biserică şi o
farmacie. Dacă dumneavoastră consideraţi oportun putem
dezvolta împreună acest proiect.” a declarat Mihai Mohaci, prefectul judeţului
Braşov.
Alteţa Sa Regală Principele
Nicolae s-a arătat interesat de
acest subiect.
„Voi discuta cu echipa mea.
Eu am înfiinţat o asociaţie în
urmă cu un an pentru a putea
ajuta persoanele defavorizate.

Pentru a strânge
bani voi pedala peste 1000 de kilometri
împreună cu cei din
asociaţie. De asemenea dorim să
promovăm lectura şi
o viaţă mai sănătoasă. Pe 23 aprilie
vom începe turneul
de la Sighetul Marmaţiei, vom trece
prin Dej, Cluj, Alba
Iulia, Sibiu, Braşov,
Sinaia, Bucureşti,
Călăraşi şi Constanţa. Sperăm să strângem bani, să donăm
cărţi copiilor din fiecare colţ al ţării inclusiv celor din Gârcini.” a
declarat Alteţa Sa Regală
Principele Nicolae.
În încheiere, prefectul judeţului Braşov Mihai Mohaci a
asigurat-o pe Alteţa Sa Regală
de întregul său sprijinul: „Vă
vom sprijini pentru că este o
acţiune frumoasă. În momentul
în care vom avea traseul vă
garantăm că veți avea parte
de un mediu curat. Suntem deschişi la orice proiect şi dorim
să colaborăm cât mai bine.”
La final, Principele Nicolae
a semnat în cartea de onoare,
la fel ca şi Maiestatea Sa Regală Mihai I al României şi
Regina Ana în anul 2006.

partea interioară a imobilului.
În ultimul an, a fost furată şi o
parte importantă din instalaţia
de iluminat arhitectural, iar recent, a rămas fără roţi şi tunul
de la intrare. De asemenea,
după îngheţul din această iarnă,
au început să cadă bucăţi din
tecuiala de pe zidurile laterale
şi cel din spatele cetăţii.
A.P.

Astăzi, 3 martie 2015, se va
întrerupe alimentarea cu
energie electrică, pentru
efectuarea de lucrări în instalaţiile electrice, conform
următorului program:
– în intervalul orar 09.0015.00 în Braşov – Str. Verii
nr. 4-10
– în intervalul orar 08.3014.30 în Sânpetru – Str. Lucian Blaga
– în intervalul orar 08.0015.30 în Bran – Poartă
– în intervalul orar 08.00-

16.00 în Şimon – Str. Valea
Tisei
– în intervalul orar 08.0011.00 în Holbav– str. Lungă,
Între Vârfuri
– în intervalul orar 08.0011.00 în Colonia 1 Mai– str.
Valea Lată, Principală, zona
extravilană. Lista întreruperilor programate poate fi consultată şi pe pagina de web
a societăţii: www.electricats.ro, rubrica Întreruperi
programate sau la Call Center, tel. 0800– 801– 929.
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Costumul lui Iron Man
a devenit realitate
Prototipul de costum
tactic militar inspirat de
pelicula „Iron Man” a
fost prezentat publicului. Acesta a fost
creat de Battelle –
institut de cercetare tehnologică
și în domeniul
științei cu sediul în Columbus (Ohio).
Versiunea completă a costumului ar
trebui să fie gata în intervalul 2016-2018.
Pentru protejarea
efectivelor în timpul
conflictelor, soldatʼii trebuie să beneficieze de
blindaj mai bun,
protectʼie mai bună și
comunicatʼii mai bune,
a declarat pentru Live Science
John Folkerts, vicepreședinte
pentru piatʼa de produse destinate fortʼelor speciale în cadrul Battelle.

Costumul militar poartă denumirea generică de „Tactical
Assault Light Operator
Suit” sau TALOS și
va proteja solda-

tul de gloantʼe, îl va ajuta
să ridice încărcături grele șii oferă totodată informatʼii în
timp real despre mediul în
care se află folosind camere,
senzori și sisteme de moni-

torizare avansate.
Costumul este realizat de
către ingineri de
la Massachu-

setts Institute of Technology,
Comandamentul pentru Inginerie, Dezvoltare și Cercetare
al Armatei SUA, companii și
institute academice de cercetare, întregul proces fiind co-

ordonat de Battelle pentru integrarea tuturor tehnologiilor
necesare proiectului.
Printre dotările unui astfel
de costum se numără camere cu un câmp vizual de 360 de grade,
cu capacitătʼi de operare pe timp de
noapte și plăci de armură din aliaje speciale, foarte ușoare și
impenetrabile în fatʼa
gloantʼelor. Multitudinea
de senzori transmit
informatʼii în timp real pe
ecranele care folosesc
tehnologii similare
„Google Glass” astfel
încât soldatul să ia cele
mai bune decizii în
functʼie informatʼiile pe
care le primește din mediul în care actʼionează.
Această tehnologie le-ar putea oferi soldatʼilor americani
un uriaș avantaj tactic și un
nivel de protectʼie superior în
teatrele de operatʼii.

Marți

Pe scurt
Cum influenţează lumina din birou angajaţii
În România nu există clădiri de birouri iluminate conform
tehnologiilor si conceptelor dezvoltate în ultimii cinci ani.
Acest aspect conduce la scăderea productivităţii angajaţilor. „Una dintre problemele identificate de noi şi neconştientizate de marii constructori şi angajatori este
sistemul de iluminat. Atunci când vine vorba de creşterea
productivităţii angajaţilor, marii angajatori investesc în
principal în oferirea de beneficii financiare suplimentare
şi cursuri de formare profesională, necunoscând faptul
că instalarea unui sistem de iluminat adecvat este principalul factor care determină creşterea randamentului
angajaţilor. O soluţie de iluminat potrivită mediului de
lucru, ajută atât la creşterea productivităţii cu până la 20
procente, dar şi la reducerea costurilor cu energia electrică, în unele cazuri chiar şi cu 50 procente”, declară
Viorel Niculae, director al diviziei electrice Menatwork.

De la ce vârstă începe să îmbătrânească creierul
Un studiu recent arată că îmbătrânirea creierului începe
mai devreme decât se credea până acum, scrie reputata
publicație Time. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea
Simon Fraser din Canada, declinul funcţiilor cognitive începe la vârsta de 24 de ani. Pentru a demonstra acest
lucru au avut la dispoziţie un eşantion de 3.305 voluntari,
cu vârste cuprinse între 16 şi 44 de ani. Participanţilor
le-au fost evaluate funcţiile cognitive în funcţie de performanţele lor la un joc video, incluzând aici nivelul de
concentrare, abilitatea de a lucra în paralel, schimbarea
priorităţilor de la cele pe termen scurt, la cele pe termen
lung. Viteza cu care subiecţii testului au luat decizii a
scăzut odată cu vârsta, iar acest declin a început după
vârsta de 24 de ani. Însă, veştile nu sunt chiar atât de
proaste. Practic, deşi mai lenţi, este posibil să devenim
mai inteligenţi, odată cu trecerea anilor.

Descoperire surprinzătoare privind
Colosseum-ul din Roma
Cercetătorii au aflat că amfiteatrul construit în anul 72
e.n pentru a domoli atractʼia
pentru cruzime a romanilor,
în Evul Mediu, timp de mai
multe secole, a fost utilizat,
pur și simplu, ca un fel de
complex rezidentʼial cu apartamente de închirat, scrie descopera.ro.
Grandioasa constructʼie a
avut această destinatʼie începând din secolul al IX-lea şi
până în 1349, când a fost avariat de un cutremur puternic,
perioadă în care călugării de
la mânăstirea Santa Maria
Nova, aflată în apropiere, ar

fi avut în administrare clădirea.
Arheologii au
descoperit ţevi
de evacuare din
teracotă, cioburi
de vase ceramice, urme ale
existenţei unor
grajduri şi ateliere şi fundaţia
unui zid care înconjura una
dintre proprietăţi.
Astfel, spaţiul din incinta
amfiteatrului ar fi devenit o
uriaşă curte interioară comună, unde se îngrămădeau oameni, animale şi lucruri

gospodăreşti.
Ulterior, în secolul al XVIlea, papa Sixt al IV-lea a încercat să transforme Colosseum-ul
într-o fabrică de prelucrare a
lânii, dar proiectul nu a durat
prea mult.

Cele mai vechi desene gay
din istorie, descoperite în Grecia
O stâncă aflată pe o insulă
din Marea Egee conţine ceea
ce experţii consideră că ar fi
cea mai veche formă de artă
erotică gay descoperită vreodată, informează dailymail.
co.uk. Două falusuri uriaşe şi
un text erotic au fost sculptate
pe o stâncă din insula Astypalaia din Marea Egee. Textul
inscripţionat vorbeşte despre
doi bărbaţi care „urcă unul
peste celălalt”, iar descoperirea este considerată de oame-

nii de ştiinţă drept una foarte
rară.
Andreas Vlachopoulos,
profesor la Universitatea Ioannina, a acordat un interviu
pentru The Guardian în care
a spus că acele desene reprezintă în mod cert o formă de
artă de natură homosexuală.
„Ei şi-au marcat propriul
spaţiu, cu litere mari, şi-au exprimat nu doar dorinţa sexuală, ci au scris şi despre actul
sexual în sine. Iar acest lucru

este ceva foarte, foarte rar”,
a declarat el pentru aceeaşi
publicaţie britanică.
„Ştim deja că în Grecia Antică dorinţa sexuală dintre
bărbaţi nu era un tabu”, a
adăugat Andreas Vlachopoulos.
Inscripţiile datează dintr-o
perioadă cuprinsă între secolul al VI-lea î.en. şi secolul al
V-lea î.e.n. şi se află în apropiere de o fostă garnizoană
militară.
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Remiză cât
o victorie

FC Braşov a fost egala Astrei, chiar şi cu doi oameni eliminaţi!
La primul joc oficial din
2015 în faţa propriilor suporteri, galben-negrii au fost egalii Astrei. Formaţia de sub
Tâmpa a deschis scorul în
minutul 40 prin Cr. Ganea,
care a punctat cu un şut pe
colţul scurt, de la 12 metri.
Oaspeţii au egalat în minutul
80, prin Tembo: şut imparabil de la 25 de metri. FC
Braşov a jucat în inferioritate
numerică din minutul 63,
după ce Bencum a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. În minutul
77, Jurici (FC Braşov) a primit şi el al doilea cartonaş
galben şi a fost eliminat de
arbitrul Cătălin Popa. Înainte
de începerea meciului s-a ţinut un moment de reculegere
în memoria fostului antrenor
al echipei FC Braşov, Ştefan
Coidum.
„Am pierdut două puncte!”
Antrenorul echipei FC Braşov, Vjekoslav Lokica, a declarat, duminică, după remiza
din meciul cu Astra Giurgiu,
scor 1-1, că formaţia sa a
pierdut două puncte, deşi a
avut doi jucători eliminaţi.
„Chiar dacă am avut doi jucători eliminaţi, consider că
am pierdut două puncte astăzi. Am încercat să facem tot
ce am putut în finalul meciului şi să salvăm un punct. Ce
a făcut Bencum la al doilea
cartonaş galben este o prostie. Am jucat altceva față de
partida de la Ploiești. Păcat
că în partea a doua au venit
acele eliminări. Am pierdut
doi fotbaliști pentru meciul

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Steaua nu se regăseşete

Campioana României, Steaua Bucureşti, nu a reuşit decât o remiză albă pe terenul celor de la Universitatea Craiova, şi rămâne
fără gol marcat în primele două etape scurse din 2015. Pandurii
au făcut instrucţie în Gruia, cu cei de la CFR Cluj, iar Dinamo
s-a impus la scor de neprezentare în jocul cu U Cluj. Rezultate
înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică,
în etapa a XIX-a a Ligii I, sunt următoarele:
Vineri 27.02.2015
Concordia Chiajna - Oţelul Galaţi 3-0
Au marcat: Dina '58, '67, Purece '90+3
FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 0-1
A marcat: Teixeira '48 (penalti)
Sâmbătă 28.02.2015
CSMS Iaşi - Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: Golubovici '35
Dinamo - Universitatea Cluj 3-0
Au marcat: Bilinski '28, '90+3, Lazăr '68
Duminică 01.03.2015
CSU Craiova - Steaua 0-0
CFR Cluj - Pandurii Târgu Jiu 0-4
Au marcat: Roman '2, Amadio '45+1 (autogol), Eric '82, Shalaj
'85
FC Braşov - Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Cr. Ganea '40 / Tembo '80
Etapa a fost încheiată aseară, cu partidele ASA Tîrgu Mureş Ceahlăul Piatra Neamţ şi Rapid - FC Viitorul.

Victorie mare, pentru Baia Mare!

HCM Baia Mare a învins formația suedeză IK Savehof cu scorul
de 34-24 (18-12), duminică, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”',
într-o partidă din Grupa a doua principală a Ligii Campionilor la
handbal feminin. Pentru formația băimăreană au marcat: Eliza
Buceschi — 11 goluri, Alexandra Do Nascimento — 5, Valentina
Ardean — 4, Ekaterina Davîdenko — 3, Elena Gjeorgjevska —
3, Camilla Herrem — 3, Timea Tătar — 2, Lois Abbingh 1, Ada
Nechita 1, Luciana Marin 1. În clasament, pe primul loc se află
Larvik, cu 16 puncte, urmată de Györi Audi ETO KC, 12 p, HCM
Baia Mare, 6 p, Viborg HK A/S, 5 p (7 j), Metz Handball, 4 p (7
j), IK Sävehof, 3 p (7 j). Primele patru clasate se califică în sferturile
de finală.HCM va juca următorul meci în deplasare, cu Györi
Audi ETO KC, pe 8 martie.

Halep se menţine pe 3!

Stegarii au remizat cu Astra, în condiţiile în care au avut doi oameni mai puţin în teren!
din etapa următoare de la
Galați. Cred că vom reuşi
salvarea de la retrogradare”,
a spus Lokica la Digi Sport.
Oaspeţii, nemulţumiţi…
Deşi au avut pe final de meci
doi oameni mai mult în teren,
astralii nu au reuşit să plece
acasă decât cu un punct.
„Toate meciurile sunt dificile.
Ştiam că va fi foarte greu, de
aceea au fost multe cartonaşe
galbene. Au vrut foarte mult
să ia acest punct. În partea a
doua ar fi trebuit să câştigăm.
Am luat gol pe o eroare personală. Mi-e greu să explic
cum a făcut Laban acea greşeală. Nu o să îl omorâm
pentru ce s-a întâmplat. Ce
să facem? Nu putem compara
Steaua cu Astra. Am fost
acum 10 ani la Steaua. Aici

avem problemele noatre şi încercăm să găsim soluţii. Sunt

echipe diferite”, a declarat
Protasov la DigiSport.

FC Braşov-Astra Giurgiu 1-1 (1-0)
Au marcat: Cr.Ganea min.40/Tembo min.80
FC Braşov: Iacob - G. Matei, Novakovici, Artjunin, Novak
(Moraru '88) - Jurici, Zlomisici - Bencum, Cr. Ganea, Aganovici (Goian '84) - Constantinescu (Buga '90+2). Antrenor: Vjekoslav Lokica.
Astra Giurgiu: Lung jr. - Gorupec, Oros, Ben Youssef,
Junior Morais - Laban (Spătaru '46), Seto (Tembo '71),
Florescu - Enache (William '46), Fatai, Budescu. Antrenor:
Oleg Protasov.
Cartonaşe galbene: Jurici '16, '77, G. Matei '31, Bencum
'51, '63 / Enache '32, Spătaru '52, Budescu '70, Lung jr.
'90+4.
Cartonaşe roşii: Bencum '63, Jurici '77.
Arbitri: Cătălin Popa (central) - Marius Nicoară, Ciprian
Danşa (asistenţi) - Iulian Dima, Adrian Cojocaru (asistenţi
suplimentari) - Gabriel Sabin Stroe (rezervă).
Observatori: Ioan Onicaş, Cătălin Cursaru.

Antrenori noi în Liga 1
Florin Marin, 61 ani, este noul antrenor
al echipei de fotbal Otʼelul Galatʼi. Schimbarea lui Tibor Selymeș era iminentă după
cele două înfrângeri consecutive cu Dinamo
(0-1) și Concordia Chiajna (0-3), antrenorul
nefiind prezent la antrenamentul de duminică al echipei, care a fost condus de secunzii Daniel Florea și Emil Jula. Florin
Marin a fost secundul lui Victor Pitʼurcă la

echipa natʼională între 2011 și 2014 și a
antrenat în 2014 Astra și Ceahlăul, până la
finalul turului. Şi Universitatea Cluj are antrenor nou. „U” Cluj s-a despărţit sâmbătă
de George Ogăraru după eşecul „Şepcilor
Roşii” în Ştefan cel Mare, 0-3 cu Dinamo,
în etapa a 19-a a Ligii 1. Conform DigiSport, noul antrenor al clujenilor este Adrian
Falub (43 de ani). Acesta a antrenat ultima

oară pe ASA Târgu Mureş, unde a fost înlocuit pe 30 septembrie 2014 cu Cristi Pustai. Falub a mai antrenat pe „U” între 2006
şi 2007 şi a fost jucător al clujenilor în două
perioade: 1989-1996 şi 1997-1998. În cariera de tehnician, fostul fundaş a mai condus Sportul Studenţesc, Unirea Alba Iulia,
FCM Târgu Mureş, CSMS Iaşi, UTA Arad
şi ASA Târgu Mureş.

Românca Simona Halep se menține pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat
publicității luni, cu un avans de 176 de puncte față de cehoaica
Petra Kvitova, aflată pe locul al patrulea. Pe primul loc al ierarhiei
se află americanca Serena Williams, urmată de rusoaica Maria
Șarapova. Irina Begu a coborât o poziție față de săptămâna trecută, fiind pe 34, Monica Niculescu a coborât șase locuri și a
ajuns pe 68, iar Alexandra Dulgheru se află în continuare pe 94.
La dublu, Monica Niculescu a urcat o treaptă și este pe 46, Begu
a coborât un loc, pe 55, iar Raluca Olaru ocupă în continuare
locul 64. Halep este a treia și în clasamentul pentru Turneul
Campioanelor, „Road to Singapore”, devansată de Williams și
Șarapova.

Natea, pe 7 la Varşovia

Sportivul român Daniel Natea a ocupat locul 7 în limitele categoriei
+100 kg, duminică, la concursul de judo European Open de la
Varșovia. Natea l-a învins în primul tur pe italianul Alessio Mascetti,
dar a pierdut apoi în fața turcului Feyyaz Yazici, fiind întrecut
apoi și în recalificări de mongolul Duurenbayar Ulziibayar. Valentin
Radu (100 kg) a cedat în primul tur la danezul Frederik Joergensen. Remus Lazea ocupase sâmbătă locul 5 la categoria
66 kg. La competiție s-au aliniat 255 de judoka din 38 de țări.

JO aşteaptă noi discipline!

Comitetul internațional olimpic (CIO) va definitiva la mijlocul
anului 2016, cu un an mai târziu față de termenul inițial prevăzut,
noile discipline sportive care vor intra în programul olimpic al Jocurilor de la Tokyo din 2020, a declarat președintele CIO, Thomas
Bach. „Am aprobat un nou calendar pentru stabilirea noilor sporturi, la Comitetul Executiv de la Rio. Ne-ar plăcea să primim propunerile pentru Tokyo până în septembrie, pentru a ne putea
pregăti pentru studierea acestora, după care vor decide ce noi
discipline vom include în program”, a precizat Thomas Bach.
Agenda Olimpică 2020, aprobată de CIO în decembrie anul
trecut, prevede noi reguli privitoare la candidaturi, care permit
orașelor organizatoare ale Jocurilor Olimpice să propună includerea de noi sporturi la JO. În ce privește Tokyo-2020, favorite
sunt baseball și softball, cu mare popularitate în Japonia și, mai
ales, cu multe instalații excelente deja construite. Aceste discipline
au fost eliminate din program la Jocurile Olimpice de la Beijing,
din 2008. Noile reguli ale CIO care stabilesc discipline incluse
în agenda olimpică țin seama de popularitatea cât mai largă în
rândul tineretului, universalitatea și posibilitatea de a oferi egalitate
între sexe.

DIVERTISMENT
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Filme clasice
la Sala Patria
Dramă,
thriller
În prezenţa regizorului
Andrei
Gruzsnikzki
Premiul
special al
Juriului
la festivalul de la
Roma
Preţ bilet
10 RON

În această săptămână la Cinemateca
Patria sunt
programate
următoarele
filme:
Astăzi 3 martie
20:00 Film cult
Lorenzo’s Oil
(SUA, 1992)
Regia: George
Miller
Cu: Nick Nolte,
Susan Sarandon
2 nominalizări la
premiul Oscar
Mâine 4 martie
20:00 Retrospectiva Doc And
Roll
Metallica: Some
Kind of Monster
(2004)
Regia: Joe Berlinger, Bruce
Sinofsky
Cu: James Hetfield, Lars
Ulrich, Kirk Hammett, Bob
Rock
Joi 5 martie
20:00 Comedy Classics
Operaţiunea Petticoat /
Operation Petticoat (SUA,
1959)
Regia: Blake Edwards
Cu: Cary Grant, Tony Cur-

tis, Dick Sargent
Comedie, război
Nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original
Vineri 6 martie
20:00 Eveniment: Proiecţie
specială Seara filmului Românesc
Q.E.D. (2014)
Regia: Andrei Gruzsnikzki
Cu: Sorin Leoveanu, Ofelia
Popii, Florin Piersic jr.

Sâmbătă
7 martie
11:00
Matineu
copii
Ralph
strica-Tot
(SUA,

2012)
Regia: Rich Moore
Animaţie
Dublat în limba română
17:00 Golden Classics
Cum se fură un milion /
How to Steal a Million
(SUA, 1966)
Regia: William Wyler
Cu: Peter O’Toole, Audrey
Hepburn, Eli Wallach
Comedie, romantic.
19.30: Mari regizori
Complot de familie / Family

Plot (SUA, 1976)
Regia: Alfred Hitchcock
Cu: Daniel Karen Black,
Bruce Dern, Barbara Harris
Thriller
Ultimul film al lui Alfred
Hitchcock
Duminică 8 martie
11:00 Matineu copii
Frozen / Regatul de gheata
(SUA, 2013)
Regia: Chris Buck, Jennifer
Lee
Animaţie
Dublat în limba română
17:00 Golden Classics
Totul despre Eva / All About
Eve (SUA, 1950)
Regia: Joseph L. Mankiewicz
Cu: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders
dramă
14 nominalizări şi 6 premii
Oscar
Cea mai bună actriţă şi premiul special al Juriului–
Cannes 1951
19:30 Seara de Oscar
Totul despre mama mea /
Todo Sobre Mi Madre (Spania, 1999)
Regia: Pedro Almodóvar
Cu: Cecilia Roth, Penélope
Cruz
Premiul Oscar pentru cel
mai bun film străin

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Înfruntaţi persoana iubită continuu, dar vă faceţi şi
noi simpatii în anturaj. Vă implicaţi sentimental într-o relaţie
lipsită de viitor amoros.Uitaţi frecvent să vă luaţi medicamentele pentru reglarea tensiunii arteriale!
Taur. Hipersensibili şi lipsiţi de înţelegere pentru persoana
iubită, faceţi gafe! Starea de devitalizare vă face probleme
în munca de zi cu zi. Aveţi îndeosebi probleme stomacale,
iar nativele ajung la ginecologie.
Gemeni. Vreţi să vă eliberaţi de sub o tutelă sentimentală şi
daţi pe loc din lac în puţ.De această dată plimbările lungi
sunt contraindicate, din cauza stării febrile.Toată ziua, „poziţia” financiară e destul de bună.
Rac. Atmosfera din dormitor este mult mai caldă, dar încă
nesatisfăcătoare. Pentru cei ce muncesc prea mult, starea
de sănătate nu este deloc înfloritoare. Nu este exclus să se
instaleze reumatisme ori alte boli specific osoase.
Leu. Nu sunt excluse, măcar pentru o parte dintre nativi,
aventurile amoroase. Cei tineri primesc încă de dimineaţă
oferte sentimentale foarte greu de refuzat. Se poate spune
ca aveţi o sănătate înfloritoare, chiar dacă faceţi excese.
Fecioară. Sunteţi mai critic cu partenerul, mai ales în ce priveşte implicarea sentimentală. Renunţaţi la grăsimi, ciocolată
şi delicatese, dacă vreţi ca greaţa să dispară! Şanse din orice
fel de tranzacţii.
Balanţă. Vi se reproşează de amici că vă „dezmierdaţi” prea
des iubitul sau iubita. Mare grijă la ce mâncaţi şi cum mâncaţi! Posibile ocluzii ori intoxicaţii. Sănătatea e oarecum
precară (alergii periculoase).
Scorpion. Doriţi să vă amuzaţi, fără niciun fel de obligaţii
sentimentale. O propunere amoroasă vă ia prin surprindere
şi aveţi o reacţie cam ciudată. Dacă apar stări febrile, apelaţi
la ajutor medical!
Săgetător. Relaţii sentimentale cu parteneri tineri. Vă dedaţi
multor feluri de plăceri, dar lipseşte sexul. Este posibil să
suferiţi din cauza instalării unei bronşite „încăpăţânate”.
Sectorul financiar se poate îmbunătăţi.
Capricorn. Nu aveţi nicio şansă să vă înţelegeţi mai bine cu
partenerul dv. de cuplu. Visaţi la iubire, însă uitaţi că nu
sunteţi sigur pe nimic. Stare de sănătate bună, chiar dacă
aveţi unele manii alimentare.
Vărsător. Seara, veţi fi dezamăgiţi de comportamentul persoanei îndrăgite. Există pericolul producerii unor fracturi
în cazul sportivilor. Faceţi eforturi pentru a recupera o parte
din starea de sănătate.
Peşti. Se pare că renunţaţi la iubire şi la aventurile erotice
pentru moment. Tinerii au probleme dentare, iar cei maturi,
crize de reumatism. Situaţie financiară excelentă, dar şi
multe datorii faţă de prieteni.

Astăzi în Braşov
Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

DE CE EU? -PREMIERĂRegie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller, 130 min.
orele: 15:00, 17:30, 20:00, 22:30

EFECTUL LAZARUS -PREMIERĂ(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 135 min.
ora: 16:15

ORAŞUL CÂINILOR
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15) Dramă, 119 min.
ora: 22:35

BĂIATUL DIN VECINI -PREMIERĂ(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(N-15) Thriller, 91 min.
ora: 18:45

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 13:45

FOCUS -PREMIERĂRegie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă, 105 min.
ora: 20:30

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
16:30, 19:15

Cinema
Cityplex Braşov

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15) Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:45

SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt

(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:15
ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00
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„La Braşov, pe urmele
revoluţionarilor paşoptişti”
Într-un amurg din aprilie 1848, doi călători sosiţi de departe intrau în
Braşov şi-şi găseau adăpost la hanul „Coroana”
– aflat într-o clădire pe
locul hotelului „Postăvarul”, povestea pentru
„DN” Şt. Petraru.
Mai apoi, ei vizitară şi oraşul şi, în cele din urmă, poposiră în locuinţa familiei
Mureşianu. Erau Gh. Sion şi
Th. Balş, care după înăbuşirea
mişcării din Moldova, de la
27 martie, trecând prin numeroase peripeţii, ajunseseră la
Braşov cu paşapoarte pe care
erau înscrise nume false. Poliţia însă îi identificase şi ţinându-i sub o strictă dar
discretă supraveghere,
întocmea rapoarte
despre toate acţiunile lor pe care le
expedia guvernatorului.
Ca şi alţi revoluţionari sosiţi
din Moldova şi
din Ţara Românească, ei erau denumiţi în rapoartele
poliţiei – ale căror copii au fost descoperite târziu, în perioada interbelică din

veacul XX –
„agitatori
pentru refacerea regatului dac”. La
Braşov, numeroase documente şi
case amintesc
despre „ pre zenţa şi acţiunile
revoluţionarilor din
Transilvania, Moldova şi Ţara

Românească, care militau
pentru abolirea servituţilor
feudale, pentru libertate şi înfăptuirea unităţii statale a poporului român”.
Vechea casă a Mureşenilor
– astăzi casă memorială – a
fost loc de întâlnire pentru revoluţionarii sosiţi din numeroase ţinuturi româneşti.
Bariţiu reţinea de la cei sosiţi
de peste Carpaţi informaţii
preţioase pentru articolele pe

Alexandru Bogdan – centenarul morţii
Alexandru Bogdan (18811914) a fost una dintre primele
victime din rândul românilor
braşoveni în primul război mondial. S-a născut în februarie
1881, în Şcheii Braşovului, în
familia Bogdanilor care a dat şi
alte personalităţi culturii române
(slavistul Ioan Bogdan, filologul
George Bogdan-Duică). Alexandru a urmat liceul românesc din
Braşov şi a studiat la universităţile din Budapesta, Berlin şi
Leipzig, unde a audiat cursurile
cercetătorului şi filoromânului
Gustav Weigand. În anul 1904,
a obţinut doctoratul la Leipzig,
cu o teză despre Metrica poeziei
lui Mihai Eminescu.
Reîntors în Braşov, Alexandru Bogdan şi-a început cariera
didactică predând limbile germană şi română la liceul românesc, azi Colegiul Andrei
Şaguna. În acelaşi timp s-a remarcat prin calităţile lui pedagogice, de cercetător literar şi
de publicist. I-a stimulat pe elevii
săi să culeagă folclor, a coordonat munca aceasta şi a observat

atent folclorul, scriind studii despre cântecele pentru copii. S-a
implicat în activitatea Astrei, a
susţinut mişcarea teatrală şi literară prin conferinţe, discursuri,
recenzii, traduceri şi studii de
folclor. A comentat poemul
„Strigoii” de Mihai Eminescu,
devenind „unul dintre cei mai
profunzi comentatori ai acestui
poem”, potrivit aprecierilor criticului Perpessicius. Spirit critic
şi condei talentat, a militat pentru drepturile naţionale ale românilor. A publicat în ziarele şi
revistele epocii, precum în „Ga-

zeta Transilvaniei”, „Transilvania”, „Românul”, „Luceafărul”.
Printre scrierile lui se numără
Die Metrik Eminescus (Leipzig,
1904), Cântece de copii şi jocuri
(Braşov, 1905), Ritmica cântecelor de copii (Bucureşti, 1906),
Strigoii de Eminescu (Sibiu,
1909), Altă ortografie (Bucureşti, 1912), Douăzeci de ani de
mişcare teatrală (Sibiu, 1914).
Înainte de a pleca pe front, a
lăsat în grjia prietenilor biblioteca sa personală cu indicaţia de
a fi folosită pentru „o casă de
cetire”. La 13 august 1914 pleacă pe câmpul de luptă din Galiţia, ca sublocotenent de rezervă.
În 6/19 octombrie 1914 moare
la Sumina în Galiţia, azi în
Ucraina, retezat de un obuz rusesc şi a fost înmormântat acolo.
Astfel, s-a stins, la numai 33 de
ani, „unul dintre cei mai culţi tineri ai generaţiei sale”, cum îl
preţuia istoricul Nicolae Iorga,
cumnatul său. Cărţile lui Alexandru Bogdan au format primul fond al bibliotecii publice
braşovene „Astra”, devenită azi

care le publica în foile sale.
Casa memorială a Mureşenilor oferă azi un „cadru
adecvat” pentru evocarea evenimentelor de la 1848.
Seara, oaspeţii din Moldova
şi din Ţara Românească se întâlneau cu Bariţiu, cu Iacob şi
Andrei Mureşianu (foto medalion), cu alţi revoluţionari
sosiţi din Transilvania sau de
peste Carpaţi la Casina Română. Pe zidul vechii clădiri de
pe str. Poarta Şcheilor nr. 3,
pe o placă memorială, se consemnează: „Aici a fost sediul
Casinei Române, unde, cu ocazia evenimentelor revoluţionare
din 1848, au poposit personalităţi de frunte ale vieţii culturale din Ţara Românească şi
Moldova: Vasile Alecsandri,
Alecu Russo, Ioan Heliade Rădulescu, Christian Tell, Gheorghe Magheru şi alţii”.
Un alt loc de întâlnire al
revoluţionarilor era casa negustorului Gh. Nica. Aici, revoluţionarii moldavi au
adoptat la 24 mai 1848 „cel
mai avansat program al revoluţiei române”, alcătuit din
6 puncte şi în care se prevedea pe lângă abolirea servituţilor feudale şi reforme
democratice, şi unirea Moldovei cu Valahia într-un sin-

gur stat român, neatârnat. Pe
zidul casei situate pe str. V.
Maiakovski nr. 7 o placă memorială aminteşte vizitatorului: „Aici a trăit până la
sfârşitul zilelor sale Gheorghe
Nica, participant la revoluţia
de la 1848, unul din fondatorii Casinei Române şi al liceului din Braşov, editorul
primei pravile comerciale româneşti. În această casă au
fost puse bazele Gazetei de
Transilvania şi ale tipografiei
din Braşov”. Gh. Nica a fost,
aşadar, martor al momentului
în care revoluţionarii moldoveni, printre care se aflau
Alecasndri, Russo, Cuza, Sion
şi alţii, au semnat programul
intitulat „Prinţipurile noastre
pentru reformarea patriei”.
Tot la Braşov au fost scrise
de către Andrei Mureşianu
versurile fierbinţi cu mesajul
revoluţiei, poezia „Răsunet”,
după care a fost alcătuti câtecul „Deşteaptă-te, române!”,
actualmente imnul României,
am adăuga noi.
În casa de pe str. Castelului
nr. 38 se păstrează amintirea
trecerii a două personalităţi
care au ocupat locuri de seamă în evenimentele revoluţionare din 1848. Prima placă
memorială cuprinde următo-

rul text: „În această casă a
trăit în ultimii ani ai vieţii,
poetul Andrei Mureşianu
(1816-1863), autorul înflăcăratului imn «Deşteaptă-te, române!»”. Pe a doua placă pot
fi citite următoarele rânduri:
„Aici a locuit cea mai mare
parte a vieţii C.I. Secăreanu,
fost viceprefect al Legiunei Române din Ţara Bârsei, tribun
al cauzei revoluţiei de la
1848”. Iar în cimitirul Groaveri, se află monumentul
funerar al bardului: „Laureatului poet Andrei Mureşianu
1816-1863. Românii braşoveni – 1883”.
Pe zidul casei de pe str. Republicii nr. 23 o placă memorială consemnează că acolo a
locuit o vreme George Bariţiu. Pe itinerariul revoluţionarilor de la 1848, alcătuit
din monumente şi case, vizitatorul are prilejul să poposească şi în faţa unor lucrări
de artă realizate în memoria
unor „fruntaşi ai revoluţiei”,
în ultimii ani, cum ar fi G.
Bariţiu, al cărui monument
se află în faţa Bibliotecii Judeţene Braşov, el fiind dezvelit la 11 august 1973.
„Drum Nou” – 6 iunie 1978

Biblioteca Judeţeană „George
Bariţiu” Braşov.
Camarazii de arme saşi braşoveni spuneau despre el, la întoarcerea din război, că era un
om de aur („ein Goldmann”) şi,
poate nu întâmplător, vestea
morţii lui a ţinut prima pagină
din ziarul Gazeta Transilvaniei,
timp de o săptămână. Ştirea dispariţiei sale a fost consemnată,
alături de cuvenitele aprecieri,
şi în ziarul Kronstädter Zeitung
al saşilor, împlinindu-se parcă
izbutita constatare că „numai
viaţa trăită pentru alţii îţi supravieţuieşte”. La puţin timp de la
moartea eroului, un portret admirabil era făcut de prietenul
său, distinsul scriitor şi om de
teatru, Aurel Pavel Bănuţ: „Inteligent şi de spirit ca un francez,
dar temeinic în judecată şi răbduriu la muncă precum un învăţat neamţ; delicat ca o fată şi cu
sufletul îmbrobodit de un subtil
giulgiu de poezie; diplomat iscusit în mijlocul unei lumi de
mediocritate, pe care cu o vorbă
măgulitoare, cu o laudă gâdilitoare, le ştia câştiga pentru scopul nobil; încăpăţânat ca un Dac,

când trebuia să îşi afirme principiile, clare şi europeneşti; altruist desăvârşit când sprijinea
un tânăr talent, pe care-l căuta
cu râvnă, îl găsea cu bucurie şil îndrăgea apoi ca pe un frate;
român neaoş şi om absolut cinstit – iată de ce l-a plâns întreg
Ardealul intelectual, iată virtuţile, pentru care Al. Bogdan a
fost întâiul între tinerii din Braşov şi poate unicul între profesorii generaţiei sale”.

Bibliografie:
Axente Banciu, Morţii vii, Braşov,
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(sec. XV-XX). Ghid biobibliografic,
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Ce maşină poţi cumpăra
cu 5.000 de euro
Maşinile second hand
cu preţuri de aproximativ 5.000 de euro
sunt foarte populare
în rândul clienţilor români.
Potrivit unei analize realizate de vezicatface.ro, maşinile din clasa mică sunt
variantele de pe piaţă cu
cea mai mică vârstă pentru
un buget de 5.000 de euro.
Cele mai multe modele găsite au fost fabricate între
2008 şi 2009, dar există şi
modele mai noi, cum este
Logan-ul sau Sandero.
În funcţie de costul total
pe 5 ani, cele mai avantajoase maşini din această clasă
sunt Dacia Sandero – diesel
(circa 8.500 euro), Ford Fiesta – diesel (circa 9.500 euro)
şi Skoda Fabia – diesel (circa
9.500 euro). În privinţa fiabilităţii, Toyota Yaris şi Ford
Fiesta sunt net superioare modelelor Seat Ibiza şi Dacia

Sandero, precizează site-ul citat. Diferenţe întâlnim şi la
depreciere, unde modelul
Mercedes-Benz Clasa A stă
cel mai slab.
Din punctul de vedere al
costului total pe cinci ani, autoturismele din clasa compactă
sunt mai scumpe decât cele

din clasa mică cu câteva mii
de euro. Primele trei cele mai
avantajoase maşini SH din
această clasă după cinci ani
sunt: Renault Megane II – diesel (10.000-11.500 euro),
Opel Astra H – diesel
(10.000-12.000 euro) şi Kia
Ceed – benzină (11.000 euro).

Renault se extinde în Orientul Mijlociu
Renault a prezentat un plan
ambiţios ce vizează extinderea
în Orientul Mijlociu până în
2017, prin lansarea de 11 noi
modele ce vor fi disponibile în
regiune în următorii trei ani,
transmite TradeArabia News
Service.
Producătorul auto francez
vrea să vândă 75.000 de vehicule şi să-şi tripleze cota de piaţă
în Orientul Mijlociu la 3% până
în 2017.
Peyman Kargar, vicepreşedinte Renault pentru Africa,
Orientul Mijlociu şi India, a
afirmat: „Orientul Mijlociu este

o regiune cheie pentru compania noastră. Am construit un
plan ambiţios pe trei ani pentru
a ne majora gradual cota de
piaţă. Anul 2015 va arăta care
sunt planurile noastre de viitor”.
Compania franceză se bazează pe preţul convenabil al
modelelor din gama entry level,
cum ar fi Duster, şi pe cererea
în creştere pentru noi modele,
cum ar fi Symbol, Dokker Van,
Zoe, Clio R S şi Captur.
Renault a înregistrat anul trecut o creştere de 39% a vânzărilor în Arabia Saudită, Bahrein,

Emiratele Arabe Unite, Kuweit,
Oman şi Qatar (Consiliul de
Cooperare al Golfului –GCC).
Cele mai bine vândute modele Renault în Arabia Saudită
şi în Emiratele Arabe Unite au
fost anul trecut Duster şi Fluence. Cel mai bine vândut vehicul Renault din 2014 a fost
SUV-ul Duster, comercializat
atât sub marca Renault, cât şi
Dacia, 395.000 de exemplare
din acest model fiind vândute
anul trecut. Urmează Renault
Clio (379.000 de unităţi) şi Logan, vândut sub ambele mărci,
cu 235.000 de unităţi livrate.

Bugatti Veyron iese la pensie

Nimeni nu s-ar fi aşteptat
ca Bugatti Veyron, prima maşină de serie de 1.000 cai-putere din lume va fi produsă
timp de zece ani. În data de
23 februarie, ultimul supercar
Bugatti Veyron, intitulat LaFinale, a ieşit de pe porţile fabricii.
Bugatti Veyron Grand Sport
Vitesse LaFinale este al 450lea şi ultimul bolid de serie al
companiei, ajungând la un

cumpărător din Orientul
Mijlociu, scrie motorward.com.
Acesta este un moment cu gust amar, dar
şi dulce, pentru fanii Bugatti. În primul rând,
Veyron a reprezentat o legendă şi dispariţia sa îi va întrista
pe mulţi. Pe de altă parte,
compania Volkswagen se va
concentra asupra înlocuitorului lui Veyron, Chiron, care
va avea sub capotă nu mai puţin de 1.500 cai putere.
Bugatti Veyron La Finale
are o configuraţie de Vitesse
şi dispune de un motor W16,
quad-turbo, care dezvoltă
1.200 cai putere şi un cuplu

de 1.500 Nm, accelerând de
la 0 la 100 kmh în 2,5 secunde. Supercar-ul deţine recordul
de viteză pentru o maşină de
serie, de 431,072 kmh. Totodată, modelul anterior, Veyron
16.4, dezvolta „nu mai puţin”
de 1.001 cai putere. Preţurile
modelelor Veyron au variat,
de-a lungul timpului, între 1,5
milioane euro şi 2,3 milioane
euro, pentru Vitesse.
Oricum am privi lucrurile,
povestea supercar-ului Veyron
este una de succes. Volkswagen a pierdut mulţi bani în
timpul producţiei acestei maşini emblematice, dar a câştigat
un lucru mult mai valoros, şi
anume un prestigiu deosebit.

La capitolul cele mai bine
cotate modele în funcţie de
rating-ul VeziCatFace, situaţia este strânsă. Pe primele poziţii se află Toyota
Auris şi Kia Ceed cu 4 stele
din 5, urmate de VW Golf,
Ford Focus, Opel Astra şi
Skoda Octavia, cu o jumătate de stea mai puţin, iar
pe ultimele locuri sunt Seat
Leon, Mitsubishi Lancer şi
Renault Megane. Cel mai
fiabil model din cele amintite la această clasă este de
departe Toyota Auris (4,5
stele), pe când cel mai puţin
fiabil este Renault Megane
(2 stele).
La clasa medie, în funcţie de costul total pe cinci ani,
cele mai avantajoase sunt modelele Renault Laguna – diesel
(11.500-13.000 euro), Ford
Mondeo-diesel (13.00014.000 euro), Skoda Superbdiesel (12.000-15.000 euro)
şi Audi A4-diesel (12.00015.000 euro).

Adio, Nano!

Tata Motors a anunţat că a greşit lansând petarda de
2.500 dolari sub numele de automobil. „A fost prezentată
ca fiind cea mai ieftină maşină din India, nu cea mai accesibilă şi nici cu cel mai bun raport calitate-preţ”, au spus
un reprezentant al firmei. Tata Motors a vândut doar
75.000 de Nano, deşi în 2009 anunţase 300.000 unităţi/an.

Maşini Yamaha

Yamaha se lansează din 2019 în producţia de automobile.
Maşina va avea două locuri, versiuni pe benzină şi electrice. Reuters spune că maşina va utiliza un motor pe
benzină de un litru, cel electric fiind furnizat de un alt partener. Yamaha a prezentat în 2013, la Salonul Auto de
la Tokyo, un concept de maşină electrică numit MotivE.

Schimbare EuroNCAP

EuroNCAP a schimbat regulile odată cu testele pe care
le face din 2015. Anul 2015 a adus introducerea unui test
de impact frontal cu o barieră care acoperă întreaga lăţime
a vehiculului. Testul de impact lateral foloseşte un dispozitiv mai mare şi mai greu pentru a simula un vehicul,
în timp ce impactul lateral cu un stâlp, cea mai severă
probă, are loc acum la un unghi oblic, care aduce noi
provocări structurale pentru constructorii de automobile.

Subaru, 15 milioane

Subaru a celebrat producţia cumulată a 15 milioane de
motoare boxer din 1966 până în prezent. Aniversarea
vine la o lună după ce Subaru a sărbătorit fabricaţia sistemului Symmetrical All-Wheel Drive cu numărul 14 milioane. Acesta din urmă a debutat la şase ani diferenţă
faţă de motorul boxer în gama Subaru, primul model care
s-a bucurat de sistemul de tracţiune integrală simetrică
al mărcii nipone fiind Subaru Leone 4WD Estate. Potrivit
celor de la Subaru, transmisia simetrică asigură o distribuţie optimă a puterii între roţi.

